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www.seakura.co.il
לייעוץ אישי והדרכה: 5921*

ט
יל

 ב
יו
וד

ט
ס

האצות של סיקורה
האצות שלנו הן תוצר של 12 שנות מחקר ופיתוח ישראלי 

בהובלת פרופ' יוני זוהר מאוניברסיטת מרילנד, ד"ר מיכאל 

פרידלנדר וד"ר יוסי טל, דמויות מפתח עולמיות בתחום 

הביוטכנולוגיה הימית.

אנו מגדלים אצות-ים אורגניות בטכנולוגיה ייחודית העומדת 

בסטנדרטים גבוהים בינלאומיים, תוך שמירת האיזון 

האקולוגי. האצות גדלות בתנאים אופטימליים ומבוקרים, 

בבריכות מי-ים. האצות עומדות בתקנות קפדניות למתכות 

כבדות, נקיות מחומרי הדברה ומזהמים ביולוגיים, תוך 

שמירה מקסימלית על הערכים התזונתיים שלהן.

בריאות מהים

MULTIXTM

TMמולטיקס

קומפלקס באבקה המכיל את ארבע האצות: 
אולווה, המטוקוקוס, ספירולינה וכלורלה
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המכיל את ארבע האצות: אצת אולווה, אצת המטוקוקוס, אצת 

ספירולינה ואצת כלורלה.

שילוב של מולטי ויטמין - מינרל מהטבע, מיקרו אצות ומאקרו 

אצות הכולל בתוכו ויטמינים, מינרלים, סיבים תזונתיים, חלבון, 

כלורופיל, חומצות שומן חיוניות ונוגדי חמצון.

יתרונות המולטיקס של סיקורה:

4 אצות מובילות בקומפלקס אחד  •

הפורמולה מכילה מאקרו אצה – אצת אולווה אורגנית המכילה   •

את מנת היוד המומלצת ליום 

הפורמולה מכילה מיקרו אצות – אצת המטוקוקוס, אצת ספירולינה   •

ואצת כלורלה

אצת המטוקוקוס המכילה 4.5 מ"ג של אסטקסנטין, נוגד חמצון   •

רב עוצמה

Vegan Friendly - ללא רכיבים מהחי  •

GMO Free - ללא שימוש בטכנולוגיה של הנדסה גנטית  •

המוצר כשר, בהשגחת בד"צ מהדרין העדה החרדית  •

MULTIX  TMמולטיקסTM

קומפלקס אצות באבקה
הרכב האבקה:

מ"ג  475 אצת אולווה אורגנית 

מ"ג  150 אצת המטוקוקוס )מתוכה 4.5 מ"ג אסטקסנטין( 

מ"ג  83 אצת ספירולינה 

מ"ג  82 אצת כלורלה 

תכולה: 100 גרם

הוראות שימוש: כפית מדידה מחוקה, אחת ליום.

ניתן להוסיף את האבקה לשייקים.

חדש!
שילוב סינרגטי של מיקרו אצות ומאקרו אצות 

מיקרו אצות - אצות חד תאיות, מאקרו אצות - רב תאיות.

מולטיקס של סיקורה הינו קומפלקס מרוכז וייחודי של מיקרו אצות 

ומאקרו אצות המכיל רכיבים תזונתיים חיוניים כמו ויטמינים, 

מינרלים, שומנים, סיבים תזונתיים, כלורופיל וחלבון. 

מאקרו אצות - אצת אולווה האורגנית של סיקורה

האולווה היא אצת ים רב תאית, היא קלה לספיגה ועיכול, מכילה 

ויטמינים מקבוצת B, עשירה במינרלים כמו יוד, סידן, מגנזיום, 

אבץ, מנגן, עשירה בסיבים תזונתיים ובחלבון.

אצת האולווה של סיקורה גדלה בתנאים אורגניים, עומדת בסטנדרטים 

קפדניים למתכות כבדות ונקייה מחומרי הדברה ומזהמים.

מיקרו אצות – המטוקוקוס, ספירולינה וכלורלה

אצות מיקרוסקופיות, חד תאיות, הגדלות בעיקר בבריכות, במים 

מתוקים או במים מלוחים. מיקרו אצות עשירות בעיקר בכלורופיל, 

ויטמינים, מינרלים, חומצות שומן חיוניות וחלבון, המוכרות מביניהן הן:

אצת ספירולינה: בספירולינה פי 3 יותר חלבון מבשר, היא מכילה 

חלבון מלא, ויטמינים B1, B2, B3, B6, C, E, K וחומצה פולית, 

מינרלים כמו ברזל, מגנזיום, אשלגן, סידן, חומצות שומן חיוניות 

מסוג אומגה 3, אומגה 6 ועוד.

אצת כלורלה: בעלת ריכוז גבוה במיוחד של כלורופיל, עשירה 

גם בוויטמינים כמו בטא קרוטן, B קומפלקס, ביוטין ומינרלים כמו 

מגנזיום, אשלגן ועוד. 

אצת המטוקוקוס: עתירה בנוגד חמצון רב עוצמה אסטקסנטין 

ומכילה קרוטנואידים נוספים כמו בטא קרוטן, לוטאין, קנטקסנטין. 

חברת סיקורה גאה להציג:

מולטיקס - קומפלקס מתקדם באבקה


